Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

10.3

12. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 1. 2022
Věc:
Poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Obdržení žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci od poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu
Ústeckého kraje z důvodu zajištění plynulého financování sociálních služeb, které bylo narušeno rozpočtovým
provizoriem ČR.
Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 30 670 901 Kč z centrální rezervy Ústeckého kraje
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
Dne:

12. 1. 2022

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Dne:

19. 1. 2022

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:
10.3-1

Název: Bod 10.3 Priloha 1.pdf

Přehled subjektů navržených k
podpoře

U

10.3-2

Název: Bod 10.3 Priloha 2.pdf

Přehled subjektů navržených k
zamítnutí podpory

U

10.3-3

Název: Bod 10.3 Priloha 3.pdf

Vzor Smlouvy o NFV

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

rozhoduje

1. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí návratné finanční výpomoci subjektům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
2. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
neposkytnutí návratné finanční výpomoci subjektům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení

B)

ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření
smluv s podpořenými organizacemi
Termín: 10. 2. 2022

Důvodová zpráva:
Vzhledem k rozpočtovému provizoriu ČR na počátku roku 2022 Ústecký kraj neobdržel od MPSV na začátku
ledna 2022 alokaci finančních prostředků na rok 2022, tudíž nemohl přerozdělit a schválit finanční prostředky
na provoz sociálních služeb (dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“). Ústecký
kraj bude schopen rozhodnout o částkách dotace v rámci rozpočtového provizoria nejdříve na konci února
2022, pokud bude známa alokace finančních prostředků (krajům bylo sděleno, že alokace z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu v rámci rozpočtového provizoria nebude známá dřív než v únoru 2022). V dubnu, po
schválení státního rozpočtu, MPSV počítá s vyplacením již celé alokace a orgány kraje budou rozhodovat o
dopočtu dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.
Výpadek financování na začátku kalendářního roku je nejvíce kritický pro sociální služby poskytované bez
úhrady.
Druhy sociálních služeb poskytovaných bez úhrady:
- odborné sociální poradenství,
- raná péče,
- telefonická krizová pomoc,
- tlumočnické služby,
- krizová pomoc,
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
- terénní programy,
- kontaktní centra,
- nízkoprahová denní centra,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
- intervenční centra,
- služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby,
- sociálně terapeutické dílny,
- sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.
Poskytovatelé sociálních služeb, si požádali Ústecký kraj o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen
„NFV“), a to na úhradu osobních nákladů zaměstnanců zabezpečujících základní činností daného druhu
služby za měsíc leden 2022, za účelem zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v
období od začátku kalendářního roku před vyplacením 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Ústecký kraj obdržel žádosti o NFV od 45 poskytovatelů sociálních služeb na celkem 157 sociálních služeb.
Celkem si poskytovatelé požádali o 41 608 745 Kč. Poté dne 4. 1. 2022 pod č. j. KUUK/ /001671/2022 bylo
do datové schránky Ústeckého kraje zasláno zpětvzetí žádosti od poskytovatele Městský ústav sociálních
služeb Jirkov, příspěvková organizace, který stáhl svou žádost o NFV pro všechny poskytované sociální
služby. Pracovníci odboru sociálních věcí poté zhodnotili 44 žádostí na celkem 151 sociálních služeb v
celkovém objemu 31 554 645 Kč. Všechny hodnocené žádosti jsou pro druhy sociálních služeb
poskytovaných bez úhrady kromě žádosti od poskytovatele Agentura Pondělí, z. s. Poskytovatel Agentura
Pondělí, z. s., podal žádost o NFV na sociální službu sociální rehabilitace (ID 5598414). Sociální služba je
poskytována v terénní, ambulantní a pobytové formě. V rámci hodnocení žádosti o NFV byl poskytovateli
uznán pouze požadavek na ambulantní a terénní část poskytované sociální služby.
Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel vymezený v zákoně o sociálních
službách, na který výše uvedený § 10a odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odkazuje.
Pro účely poskytování NFV byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 008/7Z/2021 ze dne 21. 6.
2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen
„Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech
touto smlouvou neupravených.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží Pověření Ústeckého kraje
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k
zajištění dostupnosti poskytování sociální služby (dále jen „Pověření“) a budou zařazené do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“). Výše požadavků na
osobní náklady v rámci NFV musí korespondovat s uznatelnou výší osobních nákladů stanovených pro rok
2022 a zveřejněných na webových stránkách Ústeckého kraje. NFV se neposkytuje na úhradu osobních
nákladů zdravotnického personálu uvedeného v Pověření, resp. Základní síti kraje.

V rámci posuzování žádosti byl kromě formálních náležitostí §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech kontrolován také soulad uvedených údajů o výši přepočtených úvazků pracovníků přímé péče s
údaji uvedenými v Pověření, resp. Základní síti kraje. Dále byla posuzována výše požadavku na osobní
náklady v rámci NVF s uznatelnou výší osobních nákladů stanovených pro rok 2022. Pokud byl v žádostech
shledán nesoulad v těchto oblastech byla požadovaná výše NFV krácena do uznatelné výše.
Odbor sociálních věcí navrhuje rozhodnout o poskytnutí NFV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši
30 670 901 Kč.
Odbor sociálních věcí navrhuje rozhodnout o neposkytnutí NFV poskytovateli Žatecký spolek Handicap z. s.
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Poskytovatel byl na základě zjištění z monitoringu sociálních služeb
provedeným pracovníky odboru sociálních věcí navržen k vyřazení ze Základní sítě kraje od 1. 1. 2022. Tento
návrh byl projednán na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 6. 9. 2021 a schválen usnesením č.
025/9Z/2021. Poskytovatel není od 1. 1. 2022 součástí Základní sítě kraje, která byla schválena
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 13. 12. 2021 usnesením č. 026/11Z/2021, a neobdrží Pověření.
Vyjádření odboru legislativně-právního:
Po provedení doporučujících úprav ve vzoru smlouvy a v návrhu usnesení po právní stránce bez připomínek.
Vyjádření odboru ekonomického:
Ekonomický odbor akceptuje předložené usnesení. Uvolnění prostředků z centrální rezervy ve výši 30 671 tis.
Kč je součástí Rozpočtového opatření Ústeckého kraje č. 1/2022/ZÚK předloženého na jednání RÚK dne 12.
1. 22 a ke schválení v ZÚK dne 24. 1. 2022.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru sociálních věcí

PaeDr. Jiří Kulhánek

Schvalovací cesta:
1

Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)

Ing. Petra Lafková 13. 1.
2022

2

JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)

JUDr. Milan Boháček 14. 1.
2022

3

Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)

Ing. Pavla Šimáková 14. 1.
2022

4

PaeDr. Jiří Kulhánek

PaedDr. Jiří Kulhánek 14. 1.
2022
Podpis zpracovatele:

Olga Korndörferová 13. 1. 2022

